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Vánoce, vánoce, slaví celý svět,
vánoce, vánoce, vracej se nám
zpět - tak zní počáteční slova známé písně. Opět nastal adventní čas
a počet svící na adventním věnci
odpočítává nám dospělým i dětem
narození Ježíše Krista. Sem tam je
sice vidět i postavu vousatého Santa Klause šplhajícího s pytlem plným dárků po provazovém žebříku do okna, ale přece jen
vítězí návrat k naší křesťanské tradici a tyto svátky spojujeme více s Ježíškem ležícím v jesličkách ve chlévě.
S a dventním obdobím nastává čas radostného očekávání, kdy především ti nejmenší spřádají svá přání a těší
se na Ježíška a dárky, které jim na Štědrý den přináší.
S předvánočními dny je spojeno mnoho zvyků – jesličky,
stromeček, jmelí, adventní věnec, pověry. I my dospělí
máme svá přání - veřejná i ta tajná. Hlavně si ale přejeme
vnitřní klid, rodinné štěstí a pohodu vánočního času. Bylo by krásné, kdyby nám stačilo napsat: „Milý Ježíšku,
prosím T ě...“ . Bohužel to tak jednoduché v lidském životě není.
Vánoce jsou časem lásky a pospolitosti. K dobré
náladě vybízí i znovu se prodlužující den. Často doháníme to, na co zapomínáme po celý rok, uděláme si chvíli na procházky, zimní sporty, aktivní odpočinek, kulturu,
návštěvu přátel...
Rok 2009 se blíží ke svému konci. Mnohé nám dal,
mnohé také vzal. Pro některé z nás znamenal ztrátu
svých blízkých, a tak prázdné místo u štědrovečerního
stolu přináší i smutek. Ale i ten patří k našemu životu,

Zdarma do kaž dé rodiny
Prosine c 2009
nejen radost. O to větší naději
vkládáme do příchodu nového
roku s přáním, abychom příští
rok prožili ve zdraví a spokojenosti. A aby se nám dařila
plnit naše novoroční předsevzetí.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám i Vašim
blízkým jménem svým i vedení města popřál šťastné a klidné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2010 pak mnoho zdraví, optimismu, dobré
nálady, osobního štěstí a pracovní spokojenosti.
Rudolf Hájek, starosta

Úprava provozní doby na IC Dačice
Provozní doba Infocentra Dačice a MěÚ
Dačice bude ve středu:
31. 12. 2009 od 8:00 do 12:00 h.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 21. zase dání konaném 9. 12. 2009 mimo jiné:
• schválilo rozpočet města na rok 2010 v těchto objemech: příjmy 161.526,80 tis. Kč, výdaje 136.712,80
tis. Kč, přebytek rozpočtu 24.814,00 tis. Kč, splátky
přijatých úvěrů a půjček -29.300,30 tis. Kč, schodek
rozpočtu po započtení splátek -4.486,30 tis. Kč, úhrada schodku po započtení splátek úvěrů finančními
prostředky z minulých let 4.486,30 tis. Kč
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV se provádí navýšení sazby poplatku z Kč 480,-- na Kč 500,-- na jednoho poplatníka
a kalendářní rok
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě, a kterou se mění vyhláška č. 1/
2006 o veřejném pořádku
• neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu
Města Dačice
• schválilo darovací smlouvu, na základě které město
daruje Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského
kraje foukač – vysavač na včely a hmyz a zachytávač
airbagu v celkové hodnotě Kč 22.794,-• schválilo poskytnutí příspěvku občanskému sdružení
Kruh přátel Dačického dětského sboru v roční výši
Kč 100.000,--; ročně po dobu 3 let
• schválilo poskytnutí Grantu prevence zneužívání návykových látek u dětí a mládeže Sdružení Meta na roky 2010 – 2012 v roční výši Kč 59.900,--; ročně po
dobu 3 let
• schválilo Zásady pro převod nemovitostí ve vlastnictví Města Dačice
• schválilo prodej volné bytové jednotky o velikosti
2+1 o celkové ploše bytu 72,94 m 2 v domě č. 426/V
za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč 762.000,--

RADA MĚSTA
na své 88. schůzi konané 2. 12. 2009 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 21/2009 v těchto objemech: příjmy 587,94 tis. Kč, výdaje 587,94 tis. Kč
• schválila rozpočtový výhled města na roky 2011 –
2013
• schválila novou „Směrnici o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města“ , která nabývá účinnosti 1. 1. 2010
• schválila výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných
bytů v DPS pro rok 2010 – Kč 25,--/m 2 podlahové
plochy bytu
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• schválila uzavření smlouvy s Amigi consulting s. r. o.
Praha, jejímž předmětem je výroba a odvysílání publicistického pořadu „Zrcadlo Vašeho kraje – tentokrát z Dačic“ v letech 2010 – 2011 na T V Prima
• schválila cenovou přílohu ke smlouvě s .A.S.A. Dačice s. r. o. o nakládání s komunálním odpadem pro rok
2010
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se
Sborem dobrovolných hasičů Dolní Němčice na údržbu veřejné zeleně
• neschválila poskytnout finanční příspěvek Domovu
důchodců Bystřany
• neschválila poskytnout finanční příspěvek nestátnímu
neziskovému zdravotnickému zařízení HOSPIC sv.
Jana N. Neumanna Prachatice
• neschválila poskytnout příspěvek na provoz neziskového projektu občanskému sdružení CENT RED Pardubice
• jmenovala tajemnicí sociální komise I. Vašíčkovou,
DiS.

Rekonstrukce sportovní haly
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/02.00303

Rekonstrukce sportovní haly v Sokolské ulici je podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stavbu
realizovala firma Jemnická stavba, a.s, podle projektové
dokumentace od projekční kanceláře f-plan spol. s r.o.
Stávající budova sportovní haly je ze 70. let minulého století, kdy byla stavěna v akci „Z“ a není od ní žádná původní projektová dokumentace. To s sebou přineslo
některé komplikace a nečekané situace při realizaci.
Avšak díky zkušenostem a přístupu technického dozoru
investora Ing. Ladislava Šimánka byly všechny problémy
správně technicky vyřešeny a stavba byla provedena
v potřebné kvalitě. Krátké zpoždění s termínem předání
díla bylo způsobené interními problémy na straně zhotovitele. Díky společnému úsilí všech zainteresovaných
získalo naše město kvalitní sportovní prostory pro všestranné využití včetně potřebného zázemí. Na hlavní hrací ploše bude možné hrát volejbal, basketbal, florbal, tenis i malou kopanou. Herní plochu ve snížené části
vstupního prostoru bude možno využívat na provozování
gymnastiky nebo na různá pohybová cvičení. Ještě jsou
zde prostory pro stolní tenis a další druhy sportu. Sportovní plocha v patře bude mimo jiné sloužit i pro kontakt
diváků s hráči v hlavní hale. Přístup do sportovní haly
i sokolovny je celý dlážděný, což ocení sportovní návštěvníci hlavně při turnajích.

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník MěÚ. Číslo 12/2009. Ročník čtrnáct ý. 12 čís el ro čně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisků. Předs eda redakční rady: In g.
Karel M acků, tajemník M ěÚ. Vydává: M ěstský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 40 1
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Jak se celé dílo podařilo, můžete posoudit sami při
slavnostním ote vře ní 6. le dna 2010 v 15 hodin. Od tohoto dne bude hala přístupná pro veřejnost. Správcem haly
jsou T echnické služby Dačice s.r.o., které budou zajišťovat
provoz.
Zdeněk Sedláček, pracovník OSM

Vítání občánků
Dne 28. 11. 2009 přivítal starosta Rudolf Hájek společně s dětmi z MŠ ul. Za Lávkami v obřadní síni městského úřadu nové občánky města: Davida Kolaříka, Miroslava Klimeše, Lindu Javůrkovou, Zuzanu Duškovou, Simonu Hrčkovou, Michala Hoška a Anežku Králíkovou.
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Blahopřání do Velkého Pěčína
Dne 26. listopadu se paní Miroslava Kuželová dožila krásných
80 let.
Narodila se v Praze, ale od
svých šesti let žije v naší obci
Velký Pěčín.
Po skončení školní docházky
sloužila v Praze a v T áboře, pak
pracovala pět let na silonce v Plané nad Lužnicí. V roce
1955 se provdala, vrátila se k rodičům a až do důchodu
pracovala v zemědělství v JZD Hříšice. Má dvě dcery, tři
vnoučata a dvě pravnoučata. Její největší radostí a zálibou
je zahrádka, pletení a četba.
Přejeme paní Kuželové hodně zdraví, štěstí a dlouhá
léta.
Jaroslava Hroudová, kronikářka V. Pěčína

Vypouštění balónků

Vánoční větrání v Lidéřovicích
V ne děli 27. prosince 2009 od 14:30 h se v kostele
sv. Linharta v Lidéřovicích uskuteční tradiční větrání
kostela a varhan. A protože budou Vánoce, budou se
varhany větrat koledami, které si zazpívají všichni
přítomní. Navíc bude přidáno i jazykové zpytování
koled. Doporučuje se teplé oblečení a boty. Na děti
i dospělé se těší P. Gorazd, O. Carm se svými přáteli.

Poděkování
Děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary a za
účast na posledním rozloučení s Jaroslavem Kamišem.
Za celé příbuzenstvo manželka s rodinou

Dne 10. 12. 2009 jsme se již podruhé sešli na akci, při
které jsme se pokusili překonat loňský rekord ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Počasí nám, bohužel
letos nepřálo, ale i tak
jsme se sešli na městském
stadionu v hojném počtu.
Děti si přinesly vlastnoručně nakreslená přání
pro Ježíška, která vhodily
do Ježíškovy schránky.
Dále děti mohly v průběhu akce zdobit vánoční
stromečky.
Přibližně v 15:40 h na pokyn z rádia Frekvence 1
vzlétlo v Dačicích k nebi přesně 930 balónků s navázaným
přáníčkem. T ímto číslem jsme překonali náš „dačický“ rekord z loňského roku, kdy jsme vypustili 795 balónků. Podle aktuálních údajů na www.ceskyjezisek.cz se pokusu
o rekord zúčastnilo 147 obcí, škol a organizací.
Dalším bodem
bylo vylosování deseti výherců, kteří
byli odměněni dárečky od agentury
Agency Je5 a drobnostmi od IC Dačice.
Město Dačice
děkuje všem účastníkům, kteří přišli
podpořit tradici českých Vánoc a vypustili k nebi přání
krásných a spokojených vánočních svátků. Dále děkuje
všem organizátorům, kteří pomohli tuto akci uspořádat:
MŠ Dačice, T echnickým službám Dačice a hlavnímu
sponzoru akce, firmě PKD s.r.o., Dačice.
Bc. Markéta Nováčková, odbor kultury a CR
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Rozpoče t měs ta Dačice na rok 2010
Zastupitelstvo města schválilo na svém 21. zasedání,
které se konalo 9. prosince 2009, rozpočet města Dačice na
rok 2010 jako přebytkový v těchto objemech:
příjmy
161 526,80 tis. Kč
výdaje
136 712,80 tis. Kč
přebytek rozpočtu
24 814,00 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček -29 300,30 tis. Kč
schodek po započtení splátek úvěrů - 4 486,30 tis. Kč
úhrada - prostředky minulých let
4 486,30 tis. Kč
K hlavním z áměrům roku 2010 patří:
• podpora základních škol, mateřských školek a školních
jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka 13,09
mil. Kč,
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní investiční práce se
počítá s 21,71 mil. Kč, na jejich údržbu včetně čistoty
pak ještě s dalšími 6,55 mil. Kč),
• podpora vodního hospodářství zejména odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) a odbahnění rybníků v investicích částka 4,39 mil. Kč, v běžných výdajích
ještě 0,65 mil. Kč,
• podpora sportovních a volnočasových aktivit - v investičních výdajích částka 1,55 mil. Kč, v běžných výdajích částka 3,66 mil. Kč,
• podpora kultury s celkovými výdaji 10,15 mil. Kč,
• podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdružení
rozpočtovaná ve výši 0,9 mil. Kč,
• podpora různých forem bydlení v investicích ve výši
2,19 mil. Kč a v běžných výdajích 1,18 mil. Kč,
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,2 mil. Kč.

Příjmy

tis. Kč

Dan ě z příjm ů fyzi ckých osob
daň ze závisl é činn osti a funkčních požit ků
daň ze samo statné výděl ečné činnosti
daň vybíraná sráž kou - z vláštní sazba
Dan ě z příjm ů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přid ané ho dnoty
Správní po platky
Poplatky za zn ečišť. životního prostředí
poplatky za uklád ání odpadů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za ko munální odpad
Ostatní daně a poplatk y
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř ejného prostranství
poplatek ze vstu pn ého
poplatek z výherní ch hracích přístrojů
Výtěžek z výh erní ch hracích přístrojů
Příjmy za řidi čsk á oprávnění
Daň z nemo vitostí

17 500,00
13 000,00
3 500,00
1 000,00
17 400,00
12 000,00
5 400,00
27 000,00
3 857,50
11 630,00
8 000,00
10,00
3 620,00
1 055,00
305,00
125,00
35,00
590,00
460,00
300,00
5 400,00

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od přísp ěvkových organizací
Příjmy z pronájmu maj etku
příjmy z pronáj mu poz emků (i lesy,rybní ky)
příjmy z pronáj mu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků a realizace finan č. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté spl átky půjček

Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvesti ční dotace
Investiční dot ace celkem

Přijaté dotace
Převody z vlas t. fondů a hosp. činnosti

Příjmy celkem
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84 602,50
459,00
163,00
6 463,70
959,00
5 504,70
820,00
1 130,00
42 167,00
1 155,70
52 358,40
681,75
681,75
137 642,65
20 851,50
0,00
20 851,50
3 032,65
161 526,80

Výdaje

tis. Kč

Lesní hospodářství
Turismus, cestovní ruch
Pozem ní komunikace - doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Zdravotni ctví - nemocni ce
Rozvoj bydl ení a bytové hospodářství
Příspěvek na koupi pozemku - Nivy
Půjčky z Fondu rozvoje bydl ení
Veřejné osv ětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nem ovitostí v majetku města
Ochrana ži votního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na kri zové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
Příspěvky občanským sdružením
Poplatky bankám
Daň z příjmů právni ckých osob za obec

55,00
427,00
6 556,70
653,50
13 039,10
8 723,00
3 660,00
2 000,00
1 412,00
560,00
1 200,00
2 131,30
960,00
210,00
7 440,00
1 107,00
250,00
2 723,00
518,70
41 276,50
900,00
100,00
5 400,00

Běžné výdaje
Nákup maj etkových podílů - m ěstské lesy
Rekonst rukce kom unikace Č. Vrch II.et apa
PD - chodní k Dolní Němči ce
Rozšíření kři žovatky Jem nická ul.
Spoj. chodník Jiráskova - Havlíčkovo nám.
PD – chodník v kři ž. Školní - Komenského
Chodník Mas arykova ul. - levá strana
PD – rekonst r. ul. Na Příkopech + studie
Chodník Vápovská, Sv. Čecha

101 302,80
500,00
6 500,00
146,00
200,00
2 000,00
40,00
700,00
300,00
2 200,00
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PD+realiz. přechodu Tyršova a Ot. Březiny
PD-spoj.chod.Vyd.,Mlád.,Tyrš.+VO+opt.
Úpravy ulic M áchov a, Dlouhá vč. parkov.
PD - chodní k Borek + lávka
Vodov od Bílkov ATS
PD – vodovod Lipol ec
Vodov od Hradiš ťko - rozšíření
Kan alizace Za Lávkami včet ně septiku MŠ
ČOV Toužín - spl átka
Kan alizace ul. Antoníns ká
Ohradní zeď – kostka cukru
ZŠ Kom. – pobočko vá ústředna
PD–ro zd ělení rozv ad ěče el.ener.-Gym., ZŠ
PD–zatru bkov ání optické sítě Jiráskova ul.
Prop.HDPE trubek o.sítě Tyrš.,Kom.,Neu.
Odd ělovací mří že u letní scény
Dětsk é hřišt ě – letní scéna
PD – hřiště Bílkov
Dětsk é hřišt ě u MŠ Za Lávkami
PD – hřiště v Chlumci
Výsled kov á tabul e do sportovní haly
PD – ZTV sídliště RD – Za Školou
Rekonst ruk ce bytů čp. 86/II a 88/ II
Splátka 201 0 – zhodn oc. bytů v maj. měst a
M. Pěčín – fas ád a na budově OK
Veřejn é osv ětlení Za Lávkami
Veřejn é osv ětlení K. Čapka + optika
Veřejn é osv ětlení Bílkov – rozší ření
Nák up nemo vitostí dle potřeby
PD – studna – Kancn ýřův sad
Studie – protipovo dňová opatření
Zaří zení na měření ry chlosti
Sféri ck é snímky měst a
PD – přest avb a čp. 1-5/I – uliční část
Technolo gick é centrum

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKE M
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150,00
200,00
9 000,00
270,00
650,00
200,00
100,00
1 000,00
1 940,00
500,00
250,00
55,00
40,00
30,00
1 200,00
200,00
400,00
40,00
1 000,00
40,00
70,00
962,00
900,00
327,00
100,00
150,00
250,00
100,00
500,00
60,00
200,00
80,00
60,00
800,00
1 000,00
35 410,00
136 712,80
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RO ZDÍL
Příjmy celkem
Výdaje celkem

161 526,80
136 712,80

Roz díl (příjmy - výdaje ) = pře bytek

24 814,00
tis. Kč

FINANCO VÁNÍ
Splátky půjček z p ředchozí ch let
Finanční prostředky z minulých let

- 29 300,30
4 486,30

FINANCO VÁNÍ CELKEM
-24 814,00
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí odboru finančního

Nově zrekonstruovaná sportovní hala

Rekonstrukcí sportovní haly získalo město Dačice moderní zařízení pro aktivní využití volného času. V průběhu
stavby se jednak zrekonstruovala stávající velká hala a šatny a dále došlo k rozšíření o tři menší tělocvičny. Rozměr
velké haly zůstal zachován (35m x 17m), byla zde instalována moderní polyuretanová podlaha Alsagyn, která je
vhodná pro všechny halové sporty včetně tenisu. Dvě menší tělocvičny mají stejný povrch podlahy jako velká, zbývající třetí má podlahu palubkovou. Více informací najdete
na internetových stránkách www.dasport.cz.
Sportovní hala bude od 7. 1. 2010 v provozu denně po
celý rok od 8 do 22 hodin. V pracovní dny s výjimkou období školních prázdnin mají sportovní halu v době od 8 do
16 hodin rezervovanou základní a mateřské školy. Zbylé
hodiny jsou určeny pro pronájmy široké sportovní veřejnosti s podmínkou, že nájemce musí být starší 18ti let.
Případný termín pronájmu je nutné si předem zarezervovat
na tel. 776 378 603 nebo 384 420 791. Aktuální rozvrh
pronájmů sportovní haly bude v průběhu měsíce ledna
zprovozněn na internetových stránkách www.dasport.cz.
Ceník sportovní haly

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu na rok 2010
PŘÍJMY

tis. Kč

Daň ové příjmy
Ned aňo vé příjm y

84 602,50
52 358,40

Kapit álov é příjmy
Přijaté dot ace
Převod y z hospo dářské činnosti

681,75
20 851,50
3 032,65

Příjmy ce lke m
VÝDAJ E
Běžné včetn ě
Kapit álov é výd aje

Výdaje celkem

161 526,80
tis. Kč
101 302,80
35 410,00

136 712,80

Hlavní hrací
plocha velká hala
Žlutá
tělocvična
(palubovka)
Modrá
tělocvična
Zelená
tělocvična
Pronájem
mantinelů
na florbal

Roz mě r
vm

Ce na z a
1 hodin
od 1.10. 30.4.

Ce na z a 1
hodin
od 1.5. - 30.9.

35 x 17

350 Kč

180 Kč

13 x 10

200 Kč

140 Kč

14 x 11

200 Kč

140 Kč

12 x 6

160 Kč

120 Kč

50 Kč

50 Kč

Mojmír Holec, ředitel T S Dačice
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Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 7/09 na obsazení volného místa
(pracovní poměr na dobu určitou
- zástup za mateřskou dovolenou)

pracovník – pracovnice odboru kultury
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 15. 1. 2010
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost práce na PC - Word, Excel, Power Point
Výhoda: znalost anglického nebo německého jazyka
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce: výkon činnosti v oblasti cestovního ruchu
Místo výkonu práce : Město Dačice
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Uzávěrka příštího čísla bulle tinu: 15. le dna 2010
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Město Dačice nabízí pronájem
nebytových prostor

v Obchodním centru
Antonínská ulice čp. 15/II v Dačicích
tj. prode jnu a dva sklady o celkové ploše 62,41 m 2
včetně společně užívané chodby a sociálního zařízení.
Zájemci mají právo se k tomuto záměru vyjádřit
a předložit své připomínky a nabídky, a to písemně odboru správy budov, prostřednictvím podatelny MěÚ
Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
do 15. 1. 2009.
Nabízené prostory budou volné od 1. 2. 2010.
Informace podají pracovníci odboru správy budov,
MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 201, nebo na
tel. č.: 384 401 234.
Bližší podmínky jsou zveřejněny na úřední desce
nebo webových stránkách Města Dačic.
Odbor správy budov MěÚ Dačice přeje všem
nájemníkům městských bytů radostné Vánoce
a šťastný Nový rok 2010.
Martina Bénová, vedoucí odboru

I o vánocích vznikají odpady, …
... a tak nabízíme i letos čtenářům několik užitečných
informací.
• Svoz směsného komunálního odpadu, který měl proběhnout v pátek 1. le dna 2010, se uskuteční až v sobotu
2. le dna 2010. T ermíny dalších svozů zůstávají beze
změny.
• Svoz odstrojených vánočních stromků provedou pracovníci T echnických služeb Dačice v pondělí 11. le dna
2010. Žádáme občany, aby vánoční stromky odložili
nejpozději v neděli 10. ledna 2010 na bývalá stanoviště
velkoobjemových kontejnerů. Svoz vánočních stromků
bude probíhat pouze na území města Dačice, neproběhne tedy v jednotlivých místních částech.
Vánoce jsou však zejména o ně čem úplně jiném,
a proto přejeme všem čtenářům tohoto informačního bulletinu …
… ať jsou (ty letošní Vánoce) krásné
a plné pohody,
… ať je (ten nový rok, který už brzy
mezi nás přijde) úspěšný soukromě i pracovně.
Poděkování patří všem, kteří nakládali se „svými odpady“ tak, jak chce naše obecně závazná vyhláška.
RNDr. Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí
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Palackého hotspot
Město Dačice ve spolupráci s firmou D1net s.r.o.
v předvánočním čase zprovoznilo pro veřejnost hotspot na
Palackého náměstí. Nejprve je asi třeba vysvětlit, co to
vlastně hotspot je. Hotspot v jazyce Internetu znamená
oblast s možností bezdrátového připojení k Internetu. T ato
služba začíná být v českých městech poměrně běžná a je
využívána především turisty a dalšími návštěvníky města.
Dačice se tak zařadily mezi města, která zpřístupňují moderní technologie svým občanům a hostům. Pro ty poučenější několik technických informací: každý má možnost
připojit se k internetu rychlostí 256 kb/s, a to maximálně
po dobu 2 hodin denně. Uživatel se připojuje k síti s názvem mesto_dacice_freenet. Po připojení k síti a spuštění
prohlížeče se zobrazí přihlašovací stránka a po přihlášení
může již uživatel využívat služeb Internetu.
Ing. Karel Macků, tajemník

Vyhlášky města pro rok 2010
Zastupitelstvo města schválilo na svých posledních zasedáních několik obecně závazných vyhlášek, které budou
účinné od 1. 1. 2010.
Jedná se o obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009. T outo
vyhláškou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na
vymezených veřejných prostranstvích a veřejně prospěšných zařízeních města, na nichž je způsobilá narušit veřejný pořádek ve městě či být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku občanů. Veřejná
prostranství a veřejně prospěšná zařízení města, na kterých
je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, jsou vymezena v příloze vyhlášky (jedná se o prostor Palackého náměstí včetně Kancnýřova sadu, Havlíčkovo náměstí, lesík
a hřiště nad stadionem, starý hřbitov, hřiště v ul. B. Němcové a duhové hřiště, sportoviště na Červeném vrchu, hřiště Za Lávkami, letní scéna v parku a odpočinková zóna na
Nivách). Ve vyhlášce jsou dále formulovány výjimky ze
zákazu konzumace alkoholických nápojů pro řádně povolené restaurační předzahrádky, stánkový prodej alkoholických nápojů - povolena je konzumace alkoholických nápojů zakoupených u stánku prodávajícího alkoholické nápoje v době provozní doby stánku, a konzumaci alkoholických nápojů vždy ve dnech 31. 12. a 1. 1.
Vyhláška umožňuje pořadateli společenské či kulturní
akce, pokud je tato akce pořádána na místech, kde je konzumace alkoholických nápojů vyhláškou zakázána, a pokud se v jejím rámci předpokládá konzumace alkoholických nápojů, požádat radu města o povolení výjimky ze
zákazu konzumace alkoholických nápojů.
Další vyhláškou je vyhláška č. 5/2009, která nově stanovuje sazbu poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,-- Kč na jednoho poplatníka
a rok.
Poslední nově přijatou vyhláškou je vyhláška č. 6/
2009, která novelizuje vyhlášku č. 4/2009. T outo vyhláškou se upravují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě. V této vyhlášce jsou nově určeny
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prostory, na kterých je povolen volný pohyb psů (Pod nemocnicí v prostoru mezi ulicí U Valchy a řekou Mor. Dyje,
prostranství Za Lávkami - mezi železniční tratí a řekou
Mor. Dyje a pod koupalištěm). Je ovšem nutné upozornit,
že i na těchto prostranstvích musí majitel psa dokázat
svého miláčka ovládat.
Všechny obecně závazné vyhlášky jsou vystaveny na
stránkách města.
Ing. Karel Macků, tajemník
Českomoravská myslivecká je dnota
okre sní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
pořádá střeleckou soutěž

NOVOROČNÍ POHÁR 2010 - XI. ročník
střelnice Dačice - Zahrádecký les
dne 2. le dna 2010 od 9:00 hodin
Závod je vypsán na:
Baterie lovecká Laporte + Double:
10 + 10 terčů
Lovecké kolo:
20 terčů
Střílí se dle střeleckého řádu ČMMJ, občerstvení zajištěno, parkování vozidel bezplatné, závod je dotován
hodnotnými cenami - 1. cena: prase.
Cena položky = 350 Kč.
Na Vaši účast při novoročním soutěžení v Dačicích,
v příjemném prostředí, se těší členové střelecké sekce
Dačice a OMS ČMMJ - Jindřichův Hradec
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Zápis do prvního ročníku
na obou základních školách v Dačicích
Zápis se koná:
22. ledna 2010 od 13:00 do 17:00 h
Zapsány budou:
děti narozené do 31. srpna 2004
• na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis
proveden v prostoru školy v ulici Bratrská
• na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude zápis
proveden v prostoru horního pavilonu.
Rodiče při zápisu pře dloží:
• rodný list dítěte
• vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku,
který jim předá příslušná mateřská nebo základní škola
• občanský průkaz zákonného zástupce

VZP nadělí obyvatelům Dačic
novou úřadovnu
Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila pro obyvatele Dačic a okolí vánoční dárek v podobě nové úřadovny,
která se na počátku roku 2010 otevře v prostorách Polikliniky Nemocnice Dačice.
Provozovna bude otevřena dvakrát v týdnu a pro místní občany, pojištěnce VZP, zajistí kompletní služby v oblasti zdravotního pojištění a komerčních produktů typu
cestovní pojištění do zahraničí.
Klientům VZP přinese tato změna nejen možnost
osobně získat kompletní informace o výhodách a benefitech pro rok 2010 v místě bydliště, ale také odpadne
zdlouhavé cestování při vyřizování běžné agendy do čtyřicet kilometrů vzdáleného Jindřichova Hradce.
V Č. Budějovicích, 10. 12. 2009
Mgr. Viktor Lavička,
specialista marketingu a komunikace

Dačičtí dobrovolní hasiči bilancovali
letošní rok
V pátek 27. 11. 2009 se uskutečnila v předsálí MěKS
Dačice výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Dačice.
Schůze byla zahájena uctěním památky všech již nežijících členů sboru, po té přivítal starosta soboru Vlastislav
Švec pozvané hosty: starostu města pana Rudolfa Hájka,
starostu OSH J. Hradec pana Josefa Mihala, velitele požární stanice Dačice npor. Ing. Michala Hejdu, kamarády
hasiče ze Studené a šéfredaktora Ozvěn Františka Vejvodu.
Následovalo schválení programu a volba pracovních
komisí, dále všechny přítomné starosta sboru seznámil,
jak se spolkovou tak se zásahovou činností sboru za letošní rok. Následovala zpráva o hospodaření sboru, kterou
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přednesla hospodářka sboru paní Jitka Michálková, zprávu revizní rady přednesl revizor účtů pan Rostislav Homolka. Zhodnocení soutěžní sezóny přednesl mluvčí soutěžního družstva mužů František Šindelář a zprávu o stavu
členské základny řekl jednatel sboru pan Jaromír Přikryl.
Dalším bodem schůze
byly doplňující volby do
výboru SDH a volba delegátů na okresní konferenci, která se uskuteční
30. 1. 2010 v J. Hradci, po
té byla plynule rozvinuta
diskuse, kdy hosté poděkovali za obětavou práci všech členů sboru a popřáli
mnoho úspěchů do dalších let.
Schůze pokračovala oceněním členů SDH, kdy byla
udělena čestná uznání SDH, okresního a krajského sdružení hasičů ČMS, medaili za příkladnou práci obdržel
z rukou starosty OSH Zdeněk Tardon ml.
Na jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání - „Zasloužilý hasič“ byli navrženi Josef Kučera a Jiří Kadlec,
kteří tento titul obdrží v příštím roce v centru hasičského
hnutí na zámku v Přibyslavi.
Poprvé od revoluce bylo předáno čestné uznání SDH
Dačice a Medaile za příkladnou práci starostovi města Dačice panu Rudolfu Hájkovi, které obdržel z rukou starosty
okresního sdružení hasičů J. Mihala a starosty SDH
V. Švece. Dárkové balíčky k významnému životnímu
jubileu obdrželi Pavel Přibyl a Jaromír Přikryl.
Konečným bodem valné hromady bylo schválení návrhu na usnesení a závěr. Dále již následovalo občerstvení
a volná zábava, kdy půvabné členky sboru připravily pestrý program v podobě volby „missáka sboru“ .
Nově složený výbor SDH Dačice:
starosta
Vlastislav Švec
náměstek starosty
Jaroslav Zuzánek
velitel
Jiří Kadlec
jednatelka
Lenka Mašátová
hospodářka
Jitka Michálková
preventista
Jiří Stýblo
referent MT Z
Jaromír Přikryl
referent kult.
Milada Soukupová
člen
Zdeněk Tardon ml.
Vlastislav Švec, SDH Dačice

FOFR PŮJČKA T el: 777 157 158
Registr neřešíme. Nonstop!

Já bych rád k BETLÉMU ...
22. a 23. prosince od 18:00 h
Srdečně Vás zveme na živý Betlém
na Palackého nám. v Dačicích.
Účinkují a pořádají:
DS T yl + studio Tyláček Dačice, sbor ZUŠ Dačice
a MěKS Dačice
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Bezplatné služby
O bčanské poradny v Českých Budě jovicích a Bez platné právní poradny v Českém Krumlově
Obě poradny spojily své síly a od poloviny roku 2009
spolupracují na společném projektu „Máte práva na svá
práva“ . T en je zaměřen na bezplatné služby pro občany
jižních Čech, kteří se dostali do situace, kterou neumějí
nebo nemohou sami řešit. Poradny primárně nabízejí své
sociální a právní poradenské služby občanům Českokrumlovska a Českobudějovicka, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, v rámci zmíněného projektu jsou však služby poraden určeny i všem
občanům Jihočeského kraje, kteří se setkali s diskriminačním jednáním, nebo byla nějakým způsobem porušena
jejich základní lidská práva. Poradny nabízejí bezplatný
odborný poradenský servis např. v oblastech pracovního,
občanského, rodinného práva, sociálního systému, spotřebitelské problematiky, diskriminace lidských práv atd.
Zároveň v opodstatněných případech nabízejí poradny
i zdarma zastupování (mimosoudní i soudní řešení). Poradny jsou registrovány dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dlouhodobě spolupracují s renomovanými
právníky.
V případě jakýchkoli dotazů se na nás kdykoli obraťte
na uvedené kontakty, případně na kontakty uvedené na
stránkách organizací: www.icos.krumlov.cz,
www.css.krumlov.cz, www.jr-spolecnost.cz.
Informační centrum občanského sektoru
ICOS Český Krumlov

Kvítek na soutěži Stonavská Barborka
Ve dnech 4. – 6. 12. 2009 se konala ve Stonavě u Ostravy mezinárodní soutěž v komorním zpěvu „Stonavská
Barborka“. Je to jediná soutěž v komorním zpěvu v republice pro ZUŠ, střední i vysoké umělecké školy. Letos se
jí zúčastnily i soubory z Rakouska a Polska. Za ZUŠ
v Dačicích soutěžily tři soubory, které připravil Vítězslav
Hergesel: trio ve složení Klára Běhanová, Dagmar Břečková a Anna Hergeselová, mladší kvarteto ve složení Sabina Fischerová, Dagmar Břečková, Jitka Koudelková
a Anna Hergeselová. Starší
kvarteto ve složení Anežka
Hergeselová, Julie Boudová,
T ereza Hergeselová a Ilona
Rynešová soutěžilo v kategorii vysokých uměleckých
škol. O klavírní doprovod se
postarala Blanka Henzlová.
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Porotu tvořili přední sólisté operních scén v Berlíně,
v Grazu, v Ostravě a Národního divadla v Praze, dále
operní režisér a profesoři středních a vysokých uměleckých škol u nás a v Polsku.
Našim zpěvačkám ze sboru Kvítek se podařilo prosadit ve velké konkurenci studentů pravidelně studujících
sólový nebo komorní zpěv. Mladší kvarteto získalo stříbro, trio dostalo zlaté pásmo a starší kvarteto se stalo absolutním vítězem celé soutěže a navíc dostalo na závěrečném koncertě vítězů i Cenu diváků. Hlavní cenou byl
dvoupatrový dort a socha Stonavské Barborky, jejíž výroby se ujal umělecký ateliér Hrubý.
Blahopřejeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.
Vítězslav Hergesel, ZUŠ Dačice

Prosincové informace z MK Dačice
Vánoční otevírací doba v knihovně
Soboty do konce roku, tzn. 19. a 26. prosince bude
zavřeno, tak jako v sobotu 2. ledna. Běžný sobotní provoz
začne 9. ledna a bude trvat až do letních prázdnin. V pracovní dny bude otevřeno jako obvykle, před vánocemi vychází jako půjčovní dny pondělí a středa (21. a 23. 12.),
po vánocích bude otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek
(28., 30. a 31. 12). Na Silvestra (31. 12.) bude otevřeno
pouze do 12 hodin.
O jaké knížky byl v knihovně největší zájem?
Krásná literatura pro dospělé : Co se týče beletrie,
byl za prvních deset měsíců letošního roku, kromě doporučené četby (Remarque - Na západní frontě klid, Drda Němá barikáda, Nerudovy Povídky malostranské aj.) velký zájem o knížky Barbary Cartlandové (Útěk do ráje,
Nádherná svatba aj.), o knížku Marcely Holečkové - Jedna mezi dvěma, Zdenky Hamerové - Hlídej si svou holčičku! či knížky Magdy Váňové. Ze zahraničních autorek
jsou stále žádané knížky Nory Robertsové. Šifra mistra
Leonarda se stále drží v popředí.
Knížky pro dě ti a mládež : Co se beletrie pro děti
a mládež týče, nejvícekrát byl půjčen Srdnatý věžník,
sbírka regionálních pověstí, je stále velký zájem o knížky
Lenky Lanczové, stále se čte Harry Potter, čarodějky
W.i.t.ch., příběhy Milerova krtečka nebo "disneyovky". Je
potěšitelné, že vedle doporučené četby čtou čtenáři i nová
jména v české literatuře, např. knížky Michaely Burdové
Poselství jednorožců. Stále se čtou knížky T homase Breziny nebo dětské detektivky Agáta a doktor Lupa.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Další zprávy ze ZUŠ Dačice
Již tradičně se na podzim naši výtvarníci zabývají fenoménem světla, jeho ubýváním a mizením. Na podvečerníčku 12. listopadu byl předveden rituál, který symbolizuje právě toto období, kdy dny jsou kratší a kratší,
světla je méně a méně. Je to období, kdy podzim pomalu
přechází do zimy a v našich krajích jsme až do zimního
slunovratu pohlcováni více a více tmou. Období spíše
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smutné a nostalgické, chmurné a tajemné, ale zároveň
období, které naši touhu obrací zpět k návratu světla, slunce a života. Magii mizejícího světla hudebně doprovodil
p. V. Hergesel.
Žáci výtvarného oboru ze
třídy P. Firlové a V. Zamazalové na posledním podvečerníčku návštěvníky potěšili
i nepotěšili. Na talířích v atriu
čekaly mimo jiné pizza, špagety, salát, špekáčky, obložená mísa a obložené chlebíčky, rohlíky, špenát, koláčky,
i sladkosti zastoupené palačinkami se šlehačkou, dorty
a kremrolemi – to bylo to potěšení. Co návštěvníky těšilo
mnohem méně bylo to, že všechny tyto dobroty byly jen
ke koukání…
Eva Nováková, ZUŠ Dačice

Úspěch na Animánii
Animánie je týdenní festival animovaného filmu
v Plzni, jehož součástí je kromě velkého množství animačních dílen pro nejširší veřejnost a promítání nejrůznějších animovaných filmů i celostátní soutěžní přehlídka
animované tvorby dětí a mládeže. Tato přehlídka je fórem, na němž jednotliví účastníci konfrontují své práce,
vyměňují si zkušenosti a čerpají další inspiraci a chuť do
nové tvorby. Naše škola se novými technologiemi a tedy
i animací zabývá již třetí rok – a bylo tedy na čase podívat
se, jak to dělají jinde. Do soutěže jsme poslali celkem
sedm prací – šlo většinou o první pokusy na poli animace,
víceméně o drobná animační cvičení, kdy titulky byly
mnohdy delší než sám příběh. Proto nás potěšilo, že odborná porota ocenila kolektivní dílo Black and white Čestným uznáním za inovativní animační postup – mohu prohlásit jako očitý účastník, že animace počítačově manipulované fotografie se v souboru více jak padesáti soutěžních prací z celé republiky objevila pouze u kolekce z Dačic. A proto mi dovolte představit jména všech deseti
tvůrců: Zita Bínová, Václav Brabec, Míša Lovětínská,
Kristýna Pechová, Anička Vácová, Adélka Strašáková,
Veronika Hájková, Markéta Süssenbecková, Nikola Hrubá a Matěj Vrábel. Blahopřeji a do další velice náročné
práce na poli animace přeji mnoho inspirace a nezbytné
trpělivosti.
Václava Zamazalová, ZUŠ Dačice

Den otevřených dveří na SŠTO
v Dačicích
Poprvé v letošním školním roce se konal 26. listopadu
2009 již tradičně pořádaný Den otevřených dveří na
SŠT O v Dačicích.
T éměř tři stovky návštěvníků si prohlédly budovu
školy, jejíž rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena na začátku školního roku. Letos se tedy bylo opravdu čím
pochlubit. Pláště budov byly zatepleny, ve všech školních
budovách byla vyměněna okna, opraveny střechy, vnější
stěny budov září výrazně oranžovou a modrou barvou.
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Mnozí návštěvníci z řad bývalých absolventů konstatovali, že prostředí ve škole se stalo v mnoha ohledech
příjemnějším a kulturnějším. Vesměs oceňovali i nové,
elektronicky zabezpečené vstupy do budovy i nápaditou
a vkusnou adaptaci vstupních prostor.
Výkladní skříní školy se v přeneseném slova smyslu
staly prostory nově zbudovaného studijního a informačního centra školy v přízemí vstupního traktu školní budovy. Tříletý projekt na jeho vybudování pomůže prohloubit
informační gramotnost žáků i naplňovat záměry mediální
výchovy v nových vzdělávacích plánech školy. Centrum
je tvořeno dvěma místnostmi: moderní studovnou a nadstandardně vybavenou počítačovou učebnou s knihovnou.
V mezipatře školní budovy si mohli návštěvníci prohlédnout na nově instalovaných panelech minivýstavku
o historii školy, výstavku žákovských prací, příp. sledovat
žáky učňovských oborů při ukázkách různých praktických
činností, které si osvojili v souvislosti s přípravou na svoji
budoucí profesi. Slideshow z fotografií, dokumentujících
život školy v současnosti i minulosti, ozvláštnila i zpříjemnila návštěvu těm, kteří si přišli zavzpomínat na svá
učňovská léta, a určitě zaujala i ty, kteří prozatím váhají
s rozhodnutím, na jaké střední škole by chtěli studovat.
První Den otevřených dveří se letos vydařil, ten druhý
se chystá již na čtvrtek 14. ledna 2009. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Jana Burdová, SŠT O Dačice

Zprávy o dění na gymnáziu
Ze sportu
Během listopadu a začátku prosince se uskutečnila řada turnajů. Některé proběhly jen v tělocvičnách školy, kde
si naši žáci mohli zasportovat a aktivně strávit čas, jiné
byly opravdovými sportovními souboji a vedly až k postupu do krajských finálových zápasů.
Hoši z vyššího gymnázia hladce zvítězili v okresním
volejbalovém turnaji středních škol a z prvního místa postoupili do kraje. Krajské finále se konalo ve čtvrtek 3.
prosince. Naše mužstvo, i přes oslabení zapříčiněné chřipkovou epidemií, získalo pěkné 5. místo. Zde bychom rádi
poděkovali PKD Dačice a p. Pšenčíkovi za zajištění dopravy a sponzorování naší účasti v kraji.
V úterý 8. prosince proběhl v tělocvičnách naší školy
již XIII. ročník volejbalového turnaje dívčích družstev
„O hrnec plný zlaťáků“ , ve kterém zvítězily gymnazistky
z T elče. Naše „Áčko“ obsadilo 3. místo.
Mezi sportovní disciplíny můžeme směle zařadit i celorepublikově vyhlášené piškvorkové turnaje. Naši žáci
byli velmi úspěšní již od školních kol, s přehledem zvítězili v okresním kole a druhým místem v kraji si zajistili
účast v celorepublikovém finále, které proběhlo 11. prosince v Brně.
Další akce a události
Již poněkolikáté nás navštívil p. Hořák ze záchranné
stanice zvířat IKAROS, tentokrát nám přivezl velmi zajímavé exotické živočichy a poutavě o nich povyprávěl,
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upozornil na rizika jejich chovu v domácnostech a všechny diváky z řad našich žáků i vyučujících velmi zábavnou
formou poučil o životě a zvláštnostech neobvyklých domácích mazlíčků.
Velmi úspěšní byli naši žáci v celostátní internetové
matematické olympiádě, nejlépe se umístil František
Steinhauser ze 4. ročníku, který získal mezi řešiteli z celé
republiky 2. místo.
Na začátku prosince třídy sekunda, tercie, septima a 3.
ročník navštívily Národní muzeum v Praze, kde je nejvíce
zaujala aktuální výstava Příběh planety Země.
V pátek 4. prosince u nás na gymnáziu proběhl Den
otevřených dveří, v jehož průběhu se mohli návštěvníci
seznámit s prostředím naší školy, prohlédnout si vybavení,
vyzkoušet řadu činností a třeba si i zahrát piškvorky s našimi finalisty, nebo si zafandit při sledování florbalového
či pingpongového turnaje. Děkujeme všem, kteří jste využili příležitosti k návštěvě naší školy.
Nové vybavení do uče bny výpočetní techniky
Po inovaci výpočetní techniky v učebně umístěné
v aule školy v průběhu letních prázdnin se v těchto dnech
dočká významné změny i druhá učebna výpočetní techniky. Díky finanční dotaci našeho zřizovatele, Krajského
úřadu Jihočeského kraje, ve výši téměř 200.000,- Kč jsme
zakoupili 16 výkonných počítačů s příslušenstvím a s 22“
LCD monitory. T echnika bude v učebně instalována v závěru letošního kalendářního roku, takže od ledna 2010 bude plně využívána pro výuku nejen výpočetní techniky,
ale i dalších oborů, v nichž se s jejím použitím počítá.
V mimovyučovací době bude umožněn přístup žákům
školy tak, jako tomu bylo doposud.
Tolik jen v krátkosti souhrnný přehle d za uplynulý
měsíc, podrobnější z právy doplněné fotodokumentací
si můžete pře číst na našich we bových stránkách
www.gymn-dacice .cz.
Mgr. Naďa Koprová, zástupce ředitele
Prode jna ARMY Dačice
přeje klidné vánoční svátky všem občanům Dačic
a okolí. Přijímáme Dárkový pass firmy Sodexo
a Dárkové kupóny CadHoc firmy Chèque Déjeuner.
Nevíte, co by Vaše blízké potěšilo? Věnujte jim náš
dárkový kupón, ať si zboží přijdou sami vybrat (platnost
celý příští rok). Tel.: 732 581 445; www.shop-army.cz

Držíme krok - SOU zemědělské a služeb
Dačice
V rámci zkvalitňování přípravy žáků na budoucí
povolání se i v SOU zemědělském a služeb Dačice zaměřujeme na přiblížení nejmodernější techniky a technologií žákům učebních oborů. V dnešní době není možné,
aby škola vlastnila všechny nové stroje, zařízení a technologie, protože jejich pořízení by bylo otázkou desítek
milionů korun. T aké proto má učiliště dohody o spolupráci s různými firmami, které jim umožní na svých pracovištích a závodech tuto odbornou praxi na vysoké úrov-
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ni uskutečnit. Pokud to situace dovolí, je vedení firem
ochotno přispět ke zkvalitnění vzdělávání našich
žáků i tím, že tyto velice
drahé stroje učilišti zapůjčí. Poslední uskutečněnou
akcí bylo poskytnutí nového traktoru NEW HOLLAND 6O2O od firmy
GARNEA, a.s., pro učební obor opravář země dělských strojů. Žáci se seznámili
s obsluhou, údržbou a seřízením tohoto traktoru přímo
v akci na poli, kde prováděli nácvik orby. Měli možnost
porovnat ovládání těchto nejmodernějších traktorů s tradičními Zetory, které škola vlastní. V loňském roce byla
možnost obsluhovat mimo těžkých kolových traktorů
NEW HOLLAND i stroje jiných značek, jako např. VALT RA, FENDT, JCB-Fastrac, MASEY FERGUSON. Letos
poprvé se však začal používat traktor v agregaci se závěsnou technikou přímo při ostrém pracovním nasazení
v poli. Nezbývá než velice poděkovat vedení firmy GARNEA, a.s. i ostatních firem a podniků (AGROCENT RUM
ZS s.r.o., Lavičky, AGROT EC, a.s., Hustopeče, AGRALL zemědělská technika a.s, Bantice, Zemědělské
družstvo Hříšice, Ciz-Agro a.s. Cizkrajov) a věřit, že spolupráce s firmami, zabývajícími se nejen zemědělskou
technikou, bude stále pokračovat a dále se rozvíjet.
Žáci oboru autome chanik pracují přímo v dílnách
SOUzas Dačice na moderních diagnostických přístrojích
firmy BOSCH. Jedná se například o digitální geometrii
osobních automobilů, motor tester, válcovou zkušební
stolici pro měření brzd, přístroj pro servis klimatizací
apod. Žáci provádějí v rámci odborného výcviku v učilištních dílnách opravy osobních automobilů, které si zde
nechává opravovat široká veřejnost. T aké ovšem poznávají realitu skutečného auto-opravárenského provozu přímo v autorizovaných autoservisech. Škola má pro letošní
školní rok uzavřené smlouvy o uskutečňování praxe žáků
s těmito jindřichohradeckými servisy: AR servis s.r.o.,
Truck Servis Kratochvíl s.r.o., Some Jindřichův Hradec
s.r.o., Josef Sviták - autoservis, dále pak s dačickými
firmami Benetech s.r.o. a Karlov, a.s. (pneuservis).
Ani žáci gastronomických oborů kuchař a kuchařčíšník nepřijdou zkrátka. V prvním ročníku mohou mimo
běžného vybavení cvičných kuchyní využívat nové technologie vaření v konvektomatech a moderně vybaveného
cvičného baru. V druhém a třetím ročníku už poznávají
realitu provozu na pracovištích smluvních restaurací
a hotelů. T aké se podílejí na přípravách a uskutečňování
rautů pro firmy a organizace při různých příležitostech
a vždy velice úspěšně. Snažíme se sledovat módní trendy
v gastronomii a aplikovat je do výuky.
Podrobné informace o našich oborech naleznete na
www.souz-dacice.cz. Závěrem Vás všechny srdečně zveme k osobní návštěvě Středního odborného učiliště zemědělského a služeb Dačice u příležitosti dne otevřených
dveří 15. le dna 2010. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, je možné učiliště po telefonické domluvě (737 283
724, 607 843 092, 384 420 451) navštívit v jiném termínu.
Jiří Doležal, SOUzas
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hodně elánu a úspěchů v naší bezplatné a na čas tak náročné práci, našim sponzorům a příznivcům a zkrátka
všem hodně zdraví, štěstí a podpory naší sportovní činnosti a reprezentace Dačic.
Vladislav Říha, předseda T J Centropen Dačice

Okénko pečovatelské služby
města Dačic v roce 2009
Motto:
Dej každému dni příležitost, aby se stal
tvým nejlepším dnem v životě!!!
Posláním pe čovatelské služ by
Je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná
podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech - ve městech i na
venkově. Služba klade důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování.
V pečovatelské službě
Dačice, pracuje pět pracovnic. Do okrsku Dačice patří
ještě město Studená a Slavonice, kde pracují další
dvě pečovatelky.
Pečovatelská služba se
v roce 2009 postarala průměrně o 203 klientů měsíčně, a to ve třech domech s pečovatelskou službou a v terénu.

Tělovýchova bilancovala
Výkonný výbor T ělovýchovné jednoty Centropen Dačice na své poslední schůzi zhodnotil činnost jednotlivých
oddílů za rok 2009.
Mimořádného výsledku dosáhlo družstvo mužů KO ,
když se probojovalo na evropský pohár do Slovinska,
v ligových a krajských soutěžích si vedou dobře jak
družstva tohoto oddílu, tak i florbalisti, fotbalová družstva
a družstvo dačických volejbalistek. Kromě zajišťování jednotlivých soutěží jsme se velmi dobře zhostili i zajištění
slavnostního vyhlášení nejlepšího sportovce okresu pod
patronací MěÚ v Dačicích.
V tělovýchovné jednotě se za tento rok finanční situace stabilizovala i přes podstatně menší příspěvek z OS
ČST V zaviněný nesrovnalostmi v odvodech Sazky na
sportovní činnost v našem státě. Jednota přestupuje do nového roku po mnoha letech se všemi uhrazenými pohledávkami, tj. bez dluhů. K tomuto přispělo jednak podstatné zvýšení členských příspěvků a prokazatelné hospodaření jednotlivých oddílů a hlavně i to, že i v období krize
nezklamali naši sponzoři, zejména město Dačice, Centropen Dačice a.s., Stavcent J. Hradec a desítky drobných
podnikatelů a podniků, kteří na naši sportovní činnost
přispěli. Vyjadřujeme jim tímto velký dík.
Do Nového roku přeji jménem VV T J Centropen Dačice všem funkcionářům, trenérům a sportovcům jednoty

Pečovatelské domy
Dačice
54 bytů: z toho 6 bytů pro manželskou
dvojici. Službu využívá 59 klientů.
Studená
30 bytů: z toho 4 byty pro manželskou
dvojici. Službu využívá 24 klientů.
Slavonice 21 bytů: z toho 4 byty pro manželskou
dvojici. Službu využívají 3 klienti.
Nejvíce požadovaný úkon je dovoz obědů, za měsíc se
rozveze a roznese kolem 3 140 obědů, což je asi 157
obědů denně.
V období od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 se pečovalo
o 51 mužů a 152 žen. Ve věkovém rozpětí:
0 - 59
10 klientů
60 - 65
12 klientů
66 - 70
15 klientů
71 - 75
32 klientů
76 - 80
53 klientů
81 - 85
47 klientů
86 - 100
34 klientů
Za rok 2009 se nově přidělilo v DPS Dačice 8 bytů.
Za kolektiv pracovnic v pečovatelském domě přeji
požehnané a klidné Vánoce. Do nastávajícího roku hodně
zdraví, pokory a trpělivosti nám všem.
Cimbůrková Marie, vedoucí střediska PS
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ZŠ Dačice, Komenského 7, Bratrská 153

OTEVŘTE DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY!
ve čtvrtek 14. 1. 2010
od 14:30 do 17:00 h
Chcete vědět, co máme ve „staré“ škole nového?
T ak neváhejte a přijďte se podívat!
Tradičně:
Prohlídka prostor školy
Vystoupení žáků 1. stupně
Sportovní aktivity
T ěšíme se na Vás!
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se tak rázem stává manželka zrádce lidu a vnitřního nepřítele.
Po filmové projekci přivítala paní ředitelka mezi námi
opět po roce dva vzácné hosty, pana MVDr. Nováka a pana Simandla, kteří opět velice přesvědčivě a poutavě vypravovali deváťakům o svých zkušenostech s komunistickou perzekucí v 50. letech minulého století.
Zdobení vánočních pe rníčků
Vánoce se blíží, a proto připravily 5. prosince vychovatelky ze školní družiny pro své malé svěřence sobotní
pečení a zdobení vánočních perníčků. Stejně jako loni
i letos měly děti velký zájem. Během sobotního dopoledne
se sešlo 30 dětí, které s pomocí svých rodičů nazdobily
v průměru patnáct perníčků.
Pře dvánoční Vídeň
Podobně jako v předchozích letech vyrazili 8. prosince ráno žáci 8. a 9. ročníku na oblíbený poznávací zájezd
do Vídně. Navzdory nevlídnému počasí si odvezli z vánočně vyzdobeného hlavního města našich jižních sousedů spoustu hezkých zážitků.
Mgr. Bohumil Havlík

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
O bčanské sdružení při ZŠ Boženy Němcové děkuje
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a dalším
sponzorům, kteří nám jakýmkoliv způsobem přispěli na
naši činnost, a popřát jim klidné a spokojené svátky vánoční, hodně zdraví, osobní spokojenosti i pracovních
úspěchů v novém roce.
Našimi příznivci byli: rodiče žáků, paní Marie Sprinzlová, pan Pavel Hefer, Město Dačice, WSPK – pobočka
Dačice, Česká spořitelna – pobočka Dačice, Menzel
Leuchten Nová Říše, Biofarm Zuda, Cukrárna paní T iché,
Lékárna paní Neužilové, PAS-D Dačice, PKD Dačice,
T RW – DAS a TEXI Dačice.
Mgr. Alena Benešová
5. ročník příběhů bez práví
24. listopadu jsme pořádali pro žáky 9. tříd 5. ročník
Příběhů bezpráví. Tento celorepublikový projekt společnosti Člověk v tísni si klade za cíl přibližovat mladým lidem stinné kapitoly z naší novodobé historie.
Oproti předešlým letům byly tentokrát Příběhy bezpráví zaměřeny vedle komunistické totality také na připomenutí hrůz holocaustu. Letos viděli deváťáci dokumentární film Hitler, Stalin a já, natočený režisérkou Helenou
Třeštílkovou, který zachycuje osobní svědectví paní Hedy
Margoliové - Kovalyové. Na pozadí jejích vzpomínek
a archivních záběrů ožívají hrůzné zážitky z pobytu
v lodžském ghettu i z následné deportace do Osvětimi.
Jako zázrakem se ona i její manžel zachrání a po skončení
války se v Praze šťastně setkávají. O zvrácenosti komunistického režimu se její manžel přesvědčuje počátkem
50. let, kdy je v důsledku stranických čistek a takzvaného
tažení proti sionismu odsouzen v procesu s Rudolfem
Slánským k trestu smrti a popraven. Z Hedy Margoliové

Mikuláš prošel školou
O den dříve zavítal v pátek 4. prosince 2009 mezi žáky naší školy Mikuláš s andělem a s čerty.
Mikuláš se svým doprovodem si prohlédl pěkně vyzdobené třídy na 1. stupni a než anděl všechny obdaroval,
zazněla písnička, básnička nebo říkanka. Čerti si získali
respekt především svým vzezřením, ale nakonec odcházeli
s prázdnou. Jen Mikuláš si stále prohlížel své zápisky,
některé škrtal a jiné dopisoval.
Žádný si neodnesl domů uhlí, či čertovské znamení,
jen pár deváťáků se pořádně zapotilo.
Mgr. Pavel Janda

Přejeme Vám krásné prožití Vánoc,
hodně úspěchů, štěstí a zdraví v roce 2010
Vaše Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213

Co je nového na ZŠ Komenského

• Projekt Bezpečně a zdravě pokračoval přednáškami
npor. Bc. L. Nováka, který řešil převážně šikanu, van-
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dalismus, trestní právo a kriminalitu mládeže. Děkujeme.
18. listopadu proběhlo okresní kolo florbalu v J. Hradci. Florbalistům se nepodařilo postoupit do krajského
kola. Patří jim ale uznání za vynikající 2. místo. Damiánu Jindrovi blahopřejeme k ceně nejproduktivnějšího hráče turnaje.
19. listopadu žáci 1. – 4. ročníku zhlédli v MěKS pohádku „Jak Krakonoš pekařku Jíru napravil“. Děkujeme za velmi pěkný pořad.
Od 26. 11. začal pracovat Internetový klub. Žáci naší
školy mají možnost využít volně přístupný internet ve
čtvrtek odpoledne v počítačové učebně od 13.00 do
14.30 h.
Jako tradičně jsme ani letos nezapomněli v pátek
4. prosince našim žákům připravit mikulášskou nadílku. Deváťáci se svého úkolu zhostili opravdu zodpovědně a byli tak přesvědčiví, že se občas objevily
i slzičky. Asi neměli všichni úplně čisté svědomí, když
se jich Mikuláš zeptal, jestli byli hodní. T ak snad se do
příště polepší.
Někteří naši žáci se v pátek 4. prosince zúčastnili oslavy konce roku, kterou pro své zaměstnance připravila
v Kulturním domě v Hříšici firma T RW – DAS a.s.
Zpívaly se zimní písničky, koledy, recitovalo se, hrálo,
tančilo. Pestrý program byl oceněn velkým potleskem
a občerstvením. Děti dostaly také mikulášské balíčky
se sladkostmi. Jsme rádi, že žáci naší školy přispěli
k dobré náladě a navodili příjemnou předvánoční atmosféru.
14. prosince - T radiční vánoční dílna ve školní jídelně.
Naši florbalisti se zúčastnili turnaje v tělocvičně základní školy v Kunžaku.
15. prosince - Žáci 8. a 9. ročníků zhlédli v Brně v Janáčkově divadle balet Romeo a Julie.
17. prosince tradičně proběhlo kulturní vystoupení
v Domě s pečovatelskou službou, naši žáci potěšili
jeho obyvatele.
21. prosince vánočním vystoupením ve školní jídelně
jsme přiblížili dětem z mateřské školy blížící se svátky.
Vánoční besídky proběhnou ve všech třídách naší školy 22. prosince, kdy zároveň ukončíme výuku v tomto
kalendářním roce. Sejdeme se po vánočních prázdninách 4. ledna 2010. Pře jeme všem krásné prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2010.

A co nás ještě čeká
• Ve středu 6. ledna se při slavnostním zahájení provozu
nové sportovní haly utkáme s žáky ze školy v ul.
B. Němcové v odbíjené, kopané, stolním tenisu, florbalu. Už se do „nové“ haly na výuku tělesné výchovy
moc těšíme.
• 14. ledna srdečně zveme: „Přijďte se podívat, co je
ve staré škole nového“ . Uvítáme Vás mezi 14.30
a 17:00 h v obou budovách naší školy.
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ Komenského

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 14

Zprávy z Mateřské školy Dačice
Pře dvánoční čas už je tady z as!
Rok se s rokem sešel a pomalu nastává čas adventu.
Toto období roku je spojeno s předvánočními přípravami,
pečením cukroví a shonem nás dospělých, ale také s radostným očekáváním našich dětí.
K adventnímu období neodmyslitelně patří Mikuláš,
čert a anděl, kteří i letos zavítali do mateřských škol se
svojí Knihou hříchů a pochval. Někdo se bál, někdo se
tvářil statečně, ale mikulášskou nadílku plnou dobrot dostali všichni.
V předvánočním období se
schází v MŠ i rodiče. V pracovních dílnách společně s dětmi pekli cukroví, zdobili perníčky, vyráběli adventní věnce,
svíce a jiné dekorativní předměty.
Výsledkem byla velmi
zdařilá díla, která byla o to
vzácnější, že byla vyrobena
vlastní rukou účastníků. T ato
setkání měla ještě jednu výjimečnou vlastnost – každému se jeho dílo podařilo.
Krásné a radostné prožití vánočních svátků přejí
dě ti a zaměstnanci MŠ.
A na závěr přidáváme ještě něco pro pousmání:
J „Paní učitelko, já se budu ženit a vezmu si Haničku“ –
říká Zdenda.
„Půjdeš nám na svatbu?“
„Půjdu a ráda!“
Zdenda se podívá na učitelku kritickým okem a říká:
„No jestli už nebudeš v rakvi.“
J Děvčata si hrají s barevnými šátky.
Učitelka se ptá: ,,Kam se chystáte tak naparáděné?“
Zuzanka: „Holky jdou na svatbu a já odcházím do politiky“ .
J „Já koupím mamince k svátku bonboniéru“ říká Petřík.
Ivanka na to: „A bude škaredá, tlustá a vypadají jí všechny zuby….!“
J Děti si v šatně skládají oblečení.
Učitelka: „Tak jak jste daleko?“
Lenička: „Já už jsem docela blízko.“
J Děti si společně s učitelkou vyprávějí, čím chtějí být.
„Já to mám jasný“ říká Petruška. „Já budu buď milionářka
nebo ředitelka.“
J „Takhle si ty boty neobuješ, musíš vyndat jazyk“ říká
učitelka Patrikovi v šatně. Vzápětí zpozoruje chlapce, jak
se zápalem obouvá botu s vyplazeným jazykem.
J „Letos budeme mít krásný stromeček“ chlubí se Lukáš.
„A kde ho koupíte?“ ptají se ostatní.
„No, my ho večer s taťkou uřízneme za farou.“
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice
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Dačická výročí
aneb v lednu si připomínáme
55 let od úmrtí
Eduarda Rozmahela (* 1. 10. 1883 Vedrovice, Znojmo † 31. 1. 1955 Dačice) - katolického kněze, kulturního
pracovníka a komunálního politika. Po maturitě na českém gymnáziu v Brně studoval tamtéž teologii. V r. 1906
byl vysvěcen brněnským biskupem Pavlem Huynem na
kněze a přišel jako kaplan do Dačic. Svými aktivitami
překročil rámec církevního činovníka, když se významným způsobem podílel na českém národním hnutí v celém
regionu jihozápadní Moravy. V říjnu 1918 byl při vyhlášení ČSR jednou z hlavních postav dačického Národního
výboru. V r. 1919 stál za založením dačické organizace
strany lidové, stejně tak byl r. 1921 zakládajícím členem
zdejší tělocvičné organizace Orla. Během první republiky
zastával několikrát úřad náměstka starosty města Dačic
(po obecních volbách 1919 a 1931) a pravidelně byl členem zastupitelstva a rady města. Dne 1. července 1933 se
stal dačickým farářem. Jeho kontakty na přední katolické
politiky se za první republiky významným způsobem přičinily o zachování statutu okresního města v Dačicích.
Tyto úspěšné snahy byly v r. 1933 korunovány otevřením
nové budovy okresního úřadu v Dačicích. V r. 1934 se ze
zdravotních důvodů vzdal svých funkcí v zastupitelstvu
města. Dne 5. října 1943 byl jmenován čestným občanem
města Dačice. V 50. letech se Rozmahel stal pro své protirežimní postoje terčem komunistického proticírkevního
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postupu. I přes silné tlaky na jeho vysídlení z dačického
okresu zde nakonec zůstal až do své smrti. Od prosince
1953 byl trvale připoután na lůžko, krátce před smrtí byl
dne 1. 12. 1954 penzionován. Je pochován na dačickém
hřbitově.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Nový titul regionální literatury:
M. Stehlík - Slavonické 20. století
Další prosincovou novinkou
na poli regionální literatury je
kniha Slavonické dvacáté století
(1990 - 1960), kterou napsal Michal Stehlík a vydalo OS Krasohled Dačice. Autor se na více jak
sto stranách textu pokusil postihnout především těžké období dějin Slavonic, především pak přelomové roky 1918, 1938, 1945,
1948 a 1960. Dějiny pohraničního města od počátku 20. století do správní reformy v r.
1960 jsou příkladem toho, jak velké dějinné události
ovlivňovaly české pohraniční regiony a formovaly smýšlení a životy jedinců zde žijících. Knihu můžete zakoupit
již nyní na Infocentru Dačice za 120 Kč.
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

MěKS

M MaG

KI NO

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

KULTURA

12/2009

15. 1. v 19:30 h
ZE MSKÝ RÁJ TO NA POHLED
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
23. 1. a 24. 1. v 19:30 h
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
Film USA/Španělsko, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

16. 1. a 17. 1. v 19:30 h
22. 1. v 19:30 h
COCO CHANEL
KATYŇ
Film Francie, titulky
Film Polsko, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 30 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
29. 1. v 19:30 h
30. 1. v 17:00 h a 19:30 h a 31. 1. v 17:00 h
TRABLE V RÁJI
ZATAŽENO OBČAS TRAKAŘE
Film USA, titulky
Film ČR
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

29. listopadu 2009 - 6. ledna 2010
Sladké Vánoce
Vánoční výstava tentokrát s příchutí čokolády.
(úterý - pátek 9 - 12, 13 - 16 h, neděle a svátky 13 - 16 h)
21. ledna 2010 v 17:30 h
Křest V. čísla Dačického vlastivědného sborníku
Spojený s autogramiádou.
PhDr. Jana Bisová: Osteinové v německých a českých zemích
(k 200. výročí úmrtí posledního představitele z rodu Osteinů majitele dačického panství), přednáška s prezentací fotografií.

Do 6. ledna 2010
Vysočinou od jara do zimy
Jan Říha
Výstava fotografií. Výstavní chodba muzea.

Ple sová sez óna

6. února 2010 ve 21:00 h
ARIVA - taneční zábava
Hlavní sál MěKS
10. února 2010 ve 14:30 h
Dětský karneval
Pořádá DDM + MěKS, vstupné 10,- Kč

9.
22.
29.
12.
19.

1.
1.
1.
2.
2.

2010
2010
2010
2010
2010

Myslivecký ples
Maturitní ples SŠTO Dačice
Maturitní ples Gymnázia Dačice
Hasičský bál
Maškarní diskoples

Vá noční b ohoslužby

V Dačicích
20. 12. 2009
24. 12. 2009
25. 12. 2009
26. 12. 2009
27. 12. 2009
28. 12. 2009
29. 12. 2009
30. 12. 2009
31. 12. 2009
1. 1. 2010
3. 1. 2010
6. 1. 2010
10. 1. 2010

farní kostel
8:00 h
22:00 h
8:00 h
17:30 h
8:00 h

8:00 h
8:00 h
17:30 h
8:00 h
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Přejeme všem našim návštěvníkům
příjemné vánoční svátky a dobrý rok 2010.
Těšíme se na další setkání s Vámi.
Pracovnice dačického muzea a galerie.

V Kostelním Vydří
klášter
10:30 h
7:00 h
15:30 h
10:30 h
8:00 h
10:30 h
7:00 h
7:00 h
7:00 h
15:30 h
10:30 h
10:30 h
8:00 h
10:30 h

PF 2010

kostel Panny Marie Karmelské
24. 12. 2009
24:00 h
25. 12. 2009
8:00 h
10:00 h
26. 12. 2009
8:00 h
27. 12. 2009
8:00 h
1. 1. 2010
8:00 h
10:00 h

